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Aumenta procura por exames e 
consultas para detectar câncer

Médico oncologista de Mogi das Cruzes revelou que após período crítico da Covid, população voltou a procurar tratamento

LEITOS COVID

  Apesar de oscilação, internações por 
coronavírus seguem baixa.  Cidades, página 6

Segundo o oncologista Rafael Ricar-
do da Silva Miranda Zapata, o serviço 

- que teve uma queda de frequência  
em 2020 - vem tendo um aumento 
no número de consultas. A procura 
também representou um aumento 
dos quadros positivos mais avançados.  
Cidades, página 6

Ações vão desde live a exposi-
ções neste mês. Cidades, página 4

Mogi

FUNDO SOCIAL 
PROMOVE  
CALENDÁRIO 
ESPECIAL EM 
RAZÃO DO  
OUTUBRO 
ROSA

CAMPANHA

Ferraz retoma 
Corujão da 
Vacinação. p3

Busca por exames para ajudar fechar diagnóstico da doença tem aumentado desde o ano passado

Daniel Carvalho/Mogi News
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Suzano

Certificado de uso e ocupação do 
solo tem emissão automatizada

Ferramenta online foi apresentada ontem e faz parte 
do portal de geoprocessamento. Cidade, página 3
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HOMENAGEM NO SESI
A nova unidade do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) em Mogi das Cruzes 
homenageia o ex-diretor do Cen-
tro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) Regional Alto Tietê, 
Milton Sobrosa Cordeiro. A escola, 
localizada na Vila Oliveira, recebeu 
o nome do empresário durante ce-
rimônia de inauguração realizada 
no início deste mês. O evento con-
tou com a presença do presiden-
te da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo 
Skaf, do diretor do Ciesp Alto Tie-
tê, José Francisco Caseiro, do de-
putado federal Marco Bertaiolli, da 
vice-prefeita de Mogi Priscila Ya-
magami, entre outras autoridades.

ESTRUTURA
O Sesi da Vila Oliveira teve um inves-
timento de R$ 25,8 milhões e conta 
com 19 salas de aula, laboratórios 
de Ciência e Tecnologia, Ciências 
Físicas e de Química e Biologia. O 
espaço possui ainda, dois labora-
tórios de Informática Educacional, 
além de sala de música, artes cê-
nicas e espaço multidisciplinar. A 
estrutura dispõe também de quadra 
society, quadra poliesportiva, cozi-

nha e refeitório. Ao todo, a escola 
atende 774 estudantes, nos quais, 
576 no Ensino Fundamental e 198 
no Ensino Médio.

HOMENAGEM A POLICIAIS
A Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes entregou a Medalha Tira-
dentes aos policiais de Mogi das 
Cruzes que se destacaram em 
ações benéficas à população, nos 
anos de 2020 e 2021. A solenida-
de foi presidida pelo vereador po-
licial Maurino (Pode), que é mem-
bro da Comissão Permanente de 
Segurança da Casa.

PROCON DE ITAQUÁ
O Procon de Itaquaquecetuba rea-
lizou 2.239 atendimentos de janei-
ro a agosto deste ano em situações 
que envolvem a relação de consu-
mo. O órgão também atua na fisca-
lização de toda prática que diz res-
peito ao consumidor e o objetivo é 
sempre conciliar os dois serviços. 
As funções do órgão consistem, 
entre outras coisas, no controle de 
publicidade de bens e serviços de 
todo e qualquer produto colocado 
no mercado para coibir abusos e 
práticas equivocadas.

•••

 editor@moginews.com.br

CONTRACAPAEDITORIAL

Doação de sangue

N
ão faltam campanhas por parte 
do Ministério da Saúde para in-
centivar a doação de sangue re-
gularmente. Existe até o decreto 

10.036/03, que define a última semana do 
mês de junho como a semana nacional do 
doador voluntário, com o objetivo de criar 
ações destinadas a divulgar a importância do 
ato. A campanha deste ano também vai lan-
çar mão do auxílio da tecnologia, por meio 
do Facebook. 

Basta acessar a página para se cadastrar 
como doador de sangue. O estoque de san-
gue no país sofreu a inevitável queda de 10% 
desde o início da pandemia da Covid-19. 
Em 2019, foram 3.271.824 coletas no país. 
Já em 2020, o número caiu para 2.958.665, 
segundo dados do Ministério da Saúde, que 
acionou o Plano Nacional de Contingência de 
Sangue, possibilitando o remanejamento de 
bolsas de sangue entre os Estados conforme 
a demanda e oferta em cada local. Nove Es-
tados fizeram solicitações e foram atendidos, 
entre eles, São Paulo. Mesmo sem registrar 
desabastecimento, os bancos de sangue de 
Mogi das Cruzes e Suzano estão em alerta. 

No ano passado, a pandemia do coronavírus 
reduziu pela metade o número de doadores 
no Banco de Sangue de Mogi. Já em Suzano, 
as campanhas ajudaram na recuperação do 
estoque. Os tipos sanguíneos mais necessá-
rios são O+ e O-. 

As unidades adotam diversas medidas de 
prevenção à Covid-19, como equipamentos 
de proteção, álcool em gel, distanciamento e 
horário agendado. Para doar sangue, é preci-
so ter de 16 a 69 anos, desde que a primeira 
doação tenha sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos devem apresentar consentimento 
formal do responsável legal); pesar no míni-
mo 50 quilos; e estar alimentado. 

No dia da coleta, o doador não deve in-
gerir alimentos gordurosos antes da doação; 
deve ter dormido pelo menos seis horas nas 
últimas 24 horas; e apresentar documento 
oficial de identificação com foto. Uma única 
doação de sangue, de 450 mililitros, é sufi-
ciente para salvar a vida de até quatro pes-
soas. Além disso, essa quantidade é reposta 
no organismo em 24 horas.

A campanha é importante, salva vidas e 
por isso deve ser aprimorada a cada ano.

As estratégias para a detecção 
precoce do câncer de mama 
são o diagnóstico precoce e 
o rastreamento. A estratégia 
de diagnóstico precoce con-
tribui para a redução do está-
gio de apresentação do câncer 
(WHO, 2007). Nessa estraté-
gia, destaca-se a importância 
da educação da mulher e dos 
profissionais de saúde para o 
reconhecimento dos sinais e 
sintomas suspeitos, bem como 
do acesso rápido e facilitado 
aos serviços de saúde tanto 
na atenção primária quanto 
nos serviços de referência 
para investigação. São con-
siderados sinais e sintomas 
suspeitos: Qualquer nódulo 
mamário em mulheres com 
mais de 50 anos, nódulo ma-
mário em mulheres com mais 
de 30 anos, que persistem por 
mais de um ciclo menstrual, 

Saúde Funcional

ARTIGO
Luiz Felipe Da Guarda

nódulo mamário de consis-
tência endurecida e fixo ou 
que vem aumentando de ta-
manho, em mulheres adultas 
de qualquer idade, descarga 
papilar sanguinolenta uni-
lateral, lesão eczematosa da 
pele que não responde a tra-
tamentos tópicos, presença 
de linfadenopatia axilar, au-
mento progressivo do tama-
nho da mama com a presen-
ça de sinais de edema, como 
pele com aspecto de casca 
de laranja, retração na pele 
da mama, mudança no for-
mato do mamilo e homens 
com mais de 50 anos com 
tumoração palpável unilateral, 
afinal homens têm glândulas 
mamárias e hormônios femi-
ninos, ainda que em quanti-
dade pequena.

Indicação cirúrgica pode-
rá ser a mastectomia, que é a 

retirada total da mama ou a 
cirurgia conservadora, quan-
do é retirada parte da mama 
e em alguns casos, também 
é necessário fazer a retirada 
dos linfonodos da axila, o 
que chamamos de esvazia-
mento axilar. A fisioterapia 
é indicada no pós-operatório 
do câncer de mama porque 
após a mastectomia existem 
complicações como dimi-
nuição dos movimentos do 
ombro, linfedema, fibrose e 
diminuição da sensibilidade 
no local, e a fisioterapia aju-
da a melhorar o inchaço do 
braço, e ainda combate a dor 
no ombro e aumentando seu 
grau de movimento, devolve 
a sensibilidade normal e com-
bate a fibrose, facilitando ao 
paciente uma rápida recupe-
ração funcional.

Doutor Luiz Felipe Da Guarda é fisiotera-

peuta e presidente da Comissão de Saúde 

do Lions Clube Mogi das Cruzes

 faleconosco@daguardalfg.com.br
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Câmara aprova contratação 
de crédito de R$ 45 mil

Suzano - A Câmara apro-
vou na sessão de anteontem 
dois projetos de lei com-
plementares que autorizam 
o Executivo a contratar 
operações de crédito até 
o montante de R$ 45 mil.

De acordo com as mensagens 
do prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL) à Casa de Leis, um dos 
projetos, no valor de até  
R$ 25 mil, autoriza o muni-
cípio a celebrar operações 

de crédito com a Caixa 
Econômica Federal (CEF) no 
âmbito do Financiamento 
à Infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa), destinadas 
às despesas de capital. Já 
o segundo projeto, no 
montante de até R$ 20 
mil, é para contratação de 
operações de crédito junto 
à Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo (De-
senvolve SP), destinados 

a obras de pavimentação 
e recapeamento

Na sessão, os vereado-
res também aprovaram 
uma moção de apoio ao 
Movimento Outubro Rosa 
2021, que tem o objetivo 
de conscientizar sobre a 
importância do diagnós-
tico precoce do câncer 
de mama e a estimulação 
à realização do exame 
preventivo.

Financiamento

Certidão de uso e 
ocupação do solo 
pode ser feita online

Suzano - A Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Urbano 
e Habitação apresentou ontem 
dois novos serviços para o 
portal de geoprocessamento 
GeoSuzano. A plataforma vai 
disponibilizar a partir do 
próximo dia 14 a consulta 
de viabilidade pelo código 
de Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas 
(CNAE) e de ocupação pelo 
número de cadastro no 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). A possibi-
lidade permite a geração de 
certidões automatizadas e 
gratuitas, a fim de evitar 
burocracias e agilizar os 
estudos para implantação 
de novos negócios na cidade.    

A apresentação sediada no 
auditório Orlando Digenova, 
localizado no Centro de 
Educação e Cultura Fran-
cisco Carlos Moriconi, foi 
especialmente direcionada a 
técnicos da área e entidades 
de classe. De acordo com 
o secretário municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação, Elvis Vieira, os 
novos serviços da plataforma 
dão continuidade ao pro-
cesso de modernização da 
Pasta. “Até 2017, a emissão 
dessa certidão física de uso 
e ocupação de solo levava 
em média 40 dias. Com o 
Sistema Acto, evoluímos o 
prazo para 15 dias. Agora, 
com as novas possibilidades 

Nova plataforma de geoprocessamento poderá há  
ser consultada a partir do dia 14 deste mês

MENOS BUROCRACIA

de consulta no portal GeoSu-
zano, o documento é emitido 
em questão de minutos”, 
explicou.  

Já o secretário municipal 
de Planejamento e Finan-
ças, Itamar Viana ressaltou 
a importância do serviço 
para os empresários. “A 
consulta online, seja por 
meio do CNAE ou IPTU do 
imóvel, traz mais agilidade 
às empresas e novos em-
preendedores que desejam 
se instalar na cidade. Esse 
tipo de sistema é pioneiro 
na região e coloca Suzano 
em vantagem competitiva, já 
que os empresários terão em 
mãos o relatório completo 
sobre as áreas de interesse 
conforme a legislação muni-
cipal, considerando inclusive 
os aspectos ambientais que 
devem ser preservados”, disse.

Quem também prestigiou 
o encontro foi o diretor 
administrativo do Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea-SP), Joni 
Matos Incheglu. “Eu visito 
muitas cidades no Estado 
e sempre levo o exemplo 
de Suzano para todas as 
demais. O trabalho que 
vemos no município, com 
uma plataforma ampla de 
serviços online, é a meta. Isso 
é algo que a gente admira 
muito na administração do 
prefeito Rodrigo Ashiuchi 
(PL)”, reforçou.

Ferraz - Como mais uma 
alternativa para quem precisa 
se vacinar contra o coronavírus 
(Covid-19) e não consegue 
ir até uma Unidade Básica 
de Saúde (UBSs) durante o 
dia, a Secretaria de Saúde 
retomou por alguns dias o 

“Corujão da Vacinação”. Desde 
anteontem, as atividades do 
local foram retomadas, com 
atendimento das 16 às 20 
horas. A unidade funciona 
neste horário até hoje. No 
sábado, também abrirá as 

portas das 9 às 17 horas.
A cidade já tem liberada a 

faixa dos 12+ para primeira 
dose. Por determinação da 
Secretaria da Saúde, o in-
tervalo da segunda dose da 
vacina da Pfizer também foi 
reduzida e passa agora a ser de 
oito semanas.  Para os 60+ e 
trabalhadores da saúde e que 
já tomaram a segunda dose há 
seis meses, a dose adicional 
também está disponível. Para 
os 18+ imunossuprimidos 
com intervalo de 28 dias.

Prefeitura retoma 
Corujão da Vacinação

Plantão

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo, 
nos termos do disposto no artigo 31 da Lei Orgânica do Município, cc. artigo 37, caput, e 
inciso XXII, § 1º, da Constituição Federal, torna pública a edição do(s) seguinte(s) ato(s) 
administrativo(s):

DECRETOS:

Nº 20.045, de 1º de maio de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.046, de 3 de maio de 2021 - Dispõe sobre autorização para o funcionamento do Colégio 
Mundo Kids, mantido por Flávia Vanessa Rocha Ferreira, e dá outras providências.
Nº 20.047, de 4 de maio de 2021 - Institui comissão com a finalidade específica para tratar da 
retenção de imposto de renda sobre o pagamento de licença-prêmio, e dá outras providências.
Nº 20.048, de 4 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.334.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.049, de 4 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 34.968,00 
(trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais), e dá outras providências.
Nº 20.050, de 4 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), e dá outras providências.
Nº 20.051, de 4 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000 
(duzentos mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.052, de 4 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.191.726 
(um milhão, cento e noventa e um mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.053, de 5 de maio de 2021 - Institui o Programa Municipal de Implementação da Agenda 
2030 no âmbito de Mogi das Cruzes e dá outras providências.
Nº 20.054, de 5 de maio de 2021 - Declara de utilidade pública, por via amigável ou judicial, o 
imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.055, de 5 de maio de 2021 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, por 
via amigável e por valor simbólico, o imóvel que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.056, de 6 de maio de 2021 - Dispõe sobre nomeação de representantes para integrarem 
o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência - CMAPD, no segmento que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.057, de 6 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 503.546,70 (quinhentos e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos), e 
dá outras providências.
Nº 20.058, de 6 de maio de 2021 - Altera a composição da Comissão Municipal Permanente 
de Fiscalização - CMPF, instituída pelo Decreto nº 10.437, de 6 de abril de 2010, na forma que 
especifica.
Nº 20.059, de 7 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
76.670,77 (setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos), e dá outras 
providências.
Nº 20.060, de 7 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.061, de 7 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.062, de 8 de maio de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.063, de 10 de maio de 2021 - Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho de 
Alimentação Escolar - CAE de Mogi das Cruzes, Gestão 2021/2025, e dá outras providências.
Nº 20.064, de 10 de maio de 2021 - Delega à Secretária de Gestão Pública competência para 
execução dos procedimentos que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.065, de 11 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional extraordinário no valor de R$ 
763.373,38 (setecentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e oito 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.066, de 11 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional extraordinário no valor de 
R$ 12.824.082,04 (doze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitenta e dois reais e quatro 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.067, de 12 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Cultura, crédito adicional suplementar no valor de R$ 40,990,00 
(quarenta mil e novecentos e noventa reais), e dá outras providências.
Nº 20.068, de 13 de maio de 2021 - Institui e oficializa Identidade Visual própria do Município de 
Mogi das Cruzes nos órgãos municipais, na identificação de patrimônio, publicidade e materiais 
de uso oficial, e dá outras providências.
Nº 20.069, de 13 de maio de 2021 - Confere nova redação ao caput do artigo 2º e seus respectivos 
incisos, do Decreto nº 20.024, de 26 de abril de 2021, e dá outras providências.
Nº 20.070, de 13 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 94.392,75 (noventa e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), 
e dá outras providências.
Nº 20.071, de 13 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Educação, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.072, de 14 de maio de 2021 - Suspende os efeitos das autorizações - Alvarás - para o 
Serviço de Transporte Coletivo de Escolares, e dá outras providências.
Nº 20.073, de 14 de maio de 2021 - Dispõe sobre permissão de uso, a título precário e oneroso, 
de módulos cobertos na Plataforma I e módulos sobre rodas no Pátio II, todos no Mercado 
Municipal do Produtor “Minor Harada” de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.074, de 14 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assuntos Jurídicos, crédito adicional suplementar no valor 
de R$ 1.580.230,89 (um milhão, quinhentos e oitenta, duzentos e trinte reais e oitenta e nove 
centavos), e dá outras providências.
Nº 20.075, de 14 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e dá outras providências.

Nº 20.076, de 14 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
416.664,00 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.077, de 18 de maio de 2021 - Dispõe sobre a convalidação dos atos praticados por Médicos 
Legistas e Técnicos de Necropsia no lapso temporal, que se menciona, não abrangidos pelo 
Convênio nº 108, de 28 de junho de 2007, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Segurança Pública, da Superintendência de Polícia Técnico Científica - Instituto 
Médico Legal - IML/Núcleo de Perícias Médico Legais, e o Município de Mogi das Cruzes, e dá 
outras providências.
Nº 20.078, de 18 de maio de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras providências.
Nº 20.079, de 18 de maio de 2021 - Dispõe sobre a incorporação ao patrimônio municipal de bens 
móveis que especifica, e dá outras providências.
Nº 20.080, de 20 de maio de 2021 - Aceita a doação de 22 (vinte e duas) telhas  de fibro-
cimento,que faz a empresa                          Rogério Iwanikow Fernandez Blanco ao Município de 
Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.081, de 21 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.941.730,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta reais), e dá 
outras providências.
Nº 20.082, de 22 de maio de 2021 - Estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada gradativa 
das atividades presenciais nas escolas municipais e nas creches privadas subvencionadas que 
especifica, localizadas no Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.083, de 22 de maio de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.084, de 24 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional extraordinário no valor de 
R$ 3.504.062,00 (três milhões, quinhentos e quatro mil e sessenta e dois reais), e dá outras 
providências.
Nº 20.085, de 24 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.086, de 24 de maio de 2021 - Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho 
Municipal do Idoso - CMI, Gestão 2021/2023, e dá outras providências.
Nº 20.087, de 24 de maio de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras providências.
Nº 20.088, de 24 de maio de 2021 - Fica aberto no Serviço Municipal de Águas e Esgotos - 
SEMAE, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.267.000,00 (um milhão, duzentos e 
sessenta e sete mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.089, de 25 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.248.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e oito mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.090, de 25 de maio de 2021 - 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Gabinete do Prefeito, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.091, de 25 de maio de 2021 - Dispõe sobre baixa de bens móveis, e dá outras providências.
Nº 20.092, de 26 de maio de 2021 - Dispõe sobre autorização e edição do Termo de 
Confidencialidade, para fornecimento de dados de alunos do ensino fundamental à Editora 
Moderna, e dá outras providências.
Nº 20.093, de 26 de maio de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, à Orquestra Sinfônica de 
Mogi das Cruzes, relativas ao período de maio/2021 a novembro/2021, para o desenvolvimento 
do Projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, aprovado e oficializado pelo 
Decreto nº 16.408, de 17 de fevereiro de 2017, e dá outras providências.
Nº 20.094, de 26 de maio de 2021 - Dispõe sobre autorização ao Município para proceder ao 
repasse das parcelas, com recursos municipais, a título de subvenção, à Associação dos Regentes 
de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes, relativas ao período de maio/2021 a dezembro/2021, 
para o desenvolvimento do Projeto “Pra Ver a Banda Passar”, e dá outras providências.
Nº 20.095, de 26 de maio de 2021 - Altera parcialmente o Decreto nº 16.818, de 29 de agosto 
de 2017, que dispõe sobre o uso do Auditório e Bloco Didático do Centro Municipal de Formação 
Pedagógica “Professor Boris Grinberg - CEMFORPE”, e dá outras providências.
Nº 20.096, de 26 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Transportes, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.097, de 27 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi 
das Cruzes, em favor da Secretaria de Saúde, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.098, de 27 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Finanças, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.853,50 
(um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), e dá outras providências.
Nº 20.099, de 28 de maio de 2021 - Dispõe sobre a constituição do Conselho Deliberativo do 
Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.100, de 28 de maio de 2021 - Prorroga o prazo estabelecido no artigo 6º do Decreto nº 
20.042, de 30 de abril de 2021, que dispõe sobre adesão ao Programa Emergencial de Auxilio, 
instituído nos termos da Lei nº 7.662, de 14 de abril de 2021, e dá outras providências.
Nº 20.101, de 28 de maio de 2021 - Altera o Decreto nº 20.082, de 22 de maio de 2021, que 
estabelece, observado o rigor sanitário, a retomada gradativa das atividades presenciais nas 
escolas municipais e nas creches privadas subvencionadas que especifica, localizadas no 
Município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências.
Nº 20.102, de 28 de maio de 2021 - Estabelece diretrizes aos Secretários Municipais ou 
autoridades máximas dos órgãos ou entidades quanto ao percentual de servidores em trabalho 
presencial de acordo com a Fase de Transição do Plano São Paulo.
Nº 20.103, de 29 de maio de 2021 - Estabelece medidas restritivas excepcionais (Fase de 
Transição do Plano São Paulo) no Município de Mogi das Cruzes, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providências.
Nº 20.104, de 31 de maio de 2021 - Institui comissão, para a finalidade que especifica, e dá 
outras providências.
Nº 20.105, de 31 de maio de 2021 - Dispõe sobre nomeação de membros, para a finalidade que 
especifica, e dá outras providências.
Nº 20.106, de 31 de maio de 2021 - Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município de Mogi das 
Cruzes, em favor da Secretaria de Assistência Social, crédito adicional suplementar no valor de 
R$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil reais), e dá outras providências.
Nº 20.107, de 31 de maio de 2021 - Dispõe sobre alteração da composição da Comissão 
Municipal Permanente de Avaliação – CMPA, e dá outras providências.

OBS: O(s) ato(s) acima se encontra(m) publicado(s), em seu inteiro teor, por afixação no 
Quadro de Editais na Prefeitura Municipal, bem como no site www.mogidascruzes.sp.gov.
br, link LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

Francisco Cardoso de Camargo Filho
Secretário de Governo
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Diretora de fundação visita 
Mogi e conhece equipamentos

Mogi - O prefeito Caio Cunha 
(Pode) recebeu anteontem a 
visita da diretora da Fundação 
Bernard van Leer no Brasil, 
Cláudia Vidigal. Mogi das 
Cruzes participa da rede Urban 
95, uma iniciativa global da 
fundação holandesa que apoia 
cidades ao redor do mundo 
com foco na primeira infância.

A diretora visitou espaços 
públicos voltados ao aten-
dimento à primeira infância 
no Jardim Novo Horizonte 
e no distrito de Jundiapeba, 
acompanhada do secretário 
municipal de Planejamento e 
Urbanismo, Cláudio de Faria 
Rodrigues. Na sequência, ela 
esteve na Prefeitura, onde se 
reuniu com o prefeito.

 “A preparação da próxima 
geração está no centro de nosso 
mandato e esta parceria para 
a participação na rede Urban 
95 só nos traz alegria e ganho 
de tempo: a experiência da 
Fundação Bernard van Leer, 
que é uma referência mundial 
para a primeira infância, vem 
agregar ao nosso projeto e 

Bernard van Leer

quem ganha são os mogianos 
de amanhã”, disse Caio Cunha.

A diretora da Fundação 
Bernard van Leer no Brasil 
elogiou o trabalho que vem 
sendo desenvolvido na cidade 
e vê com otimismo a parceria 
para ampliar o atendimento 
à primeira infância.

“A gente está nesta parceria 
há dois meses e já parece 
que são oito, dez meses. São 
muitos avanços no diálogo, na 
capacidade nossa de identifi-
carmos as oportunidades de 
colaboração e sinergias. Mogi 
tem todo um planejamento 
e uma série de ações que já 
estão sendo planejadas para 
a primeira infância. O que a 
gente pretende é ir colaboran-
do, aprimorando e trazendo 
novos conceitos. Como diz 
o prefeito, acelerando este 
processo porque a comunidade 
tem pressa”, afirmou Cláudia 
Vidigal. 

A diretora lembrou a impor-
tância da agilidade do trabalho. 

“Uma criança só tem um ano 
em um momento da vida e esta 

é uma janela de oportunidade 
que não podemos perder. A 
criança que nasce hoje, daqui 
quatro anos, não estará mais 
na primeiríssima infância e 
por isso precisamos fazer as 
coisas com rapidez e é isso que 
faremos juntos”, completou.

As cidades selecionadas 
para participar na rede Ur-
ban 95 tem o objetivo de ser 
protagonista e referência no 
desenvolvimento integral das 
crianças por meio do planeja-
mento urbano, das estratégias 
de mobilidade e sobretudo na 
construção de uma agenda do 
Plano Municipal da Primeira 
Infância. A iniciativa estimula 
um papel de protagonismo das 
cidades, estabelecendo uma 
relação mais profunda com 
as crianças. Esta construção 
passa pelo processo de desen-
volvimento do município, com 
espaços públicos acolhedores, 
inovadores, inspiradores e 
seguros, capazes de influenciar 
positivamente na formação 
das crianças.

Prefeitura publica edital de 
chamamento para novas vagas

Mogi - A Prefeitura lançou 
anteontem a consulta ao edital 
de chamamento público para 
o preenchimento de novas 
vagas de empreendedores de 
rua na cidade. Os interessados 
deverão acessar o banner 
do procedimento no site da 
administração municipal (mo-
gidascruzes.sp.gov.br). O prazo 
para as inscrições se inicia no 
dia 18 de outubro e vai até o 
dia 29 do mesmo mês.

Ao todo, são 109 novas vagas 
que foram abertas pelo decreto 
20.278, de 17 de agosto de 
2021. Estarão disponíveis pontos 
para os ramos de alimentação 

– incluindo hot dog e pipoca, 
por exemplo – e armarinhos, 
miudezas, roupas em geral 
ou bijouterias. A definição 
do ramo para cada um dos 
novos pontos está no texto 
do decreto e foi feita para 
compatibilizar as atividades 
e não gerar concorrência des-
leal com os comerciantes já 
estabelecidos.

Os pontos estarão localiza-
dos na região central, Parque 

Empreendedores de rua

Olímpico, Jardim Margarida, 
Conjunto Santo Ângelo, Mo-
gilar, Oropó, Jardim Planal-
to, Parque Olímpico, Ponte 
Grande, Rodeio, Cezar de 
Souza, Aruã, Jundiapeba, Alto 
do Ipiranga, Socorro, Mogi 
Moderno, Conjunto Jefferson, 
Braz Cubas, Botujuru, Jardim 
Santa Tereza e Jardim Layr, 
além de espaços públicos, 
como Parque Centenário, 
Parque da Cidade, Parque 
Leon Feffer e Pico do Urubu.

As inscrições serão feitas 
também por meio do site da 
Prefeitura. Os interessados que 
não tiverem acesso à internet 
ou tiverem dificuldades para 
utilizar computadores poderão 
se dirigir à Sala do Empreen-
dedor, que fica no prédio da 
Prefeitura, ou à unidade do 
programa Mogi Conecta no 
Terminal Central.

O interessado deverá indicar 
até três pontos onde ele tenha 
interesse de trabalhar. 

Prazo para as inscrições se inicia no dia 18 de outubro

Divulgação/PMMC

Fundo Social tem agenda especial 
em alusão ao Outubro Rosa
Ações incluem live, bate-papo, exposição, mobilização dos servidores e também eventos para arrecadações

CAMPANHA

Mogi - O Fundo Social está 
participando ativamente da 
campanha Outubro Rosa, que 
visa a conscientização para o 
controle do câncer de mama 
e para a saúde da mulher de 
uma forma geral. Por isso, 
ao longo do mês, o órgão 
promoverá ações em alusão a 
esse movimento, que incluem 
live, bate-papo, exposição 
fotográfica, mobilização dos 
servidores e também eventos 
que estimulam arrecadações.

O primeiro deles, no dia 14 
de outubro, será uma live, em 
parceria com a ONG Cabelegria. 
O Cabelegria é um programa 
que atua com o recebimento 
de mechas de cabelo natural 
e também com a confecção 
e doação de perucas para 
mulheres que lidam com a 
perda de cabelos, muitas delas 
em função do câncer. 

A live será transmitida a 
partir das 19h30 por meio do 
Instagram do Fundo Social e 
também da ONG Cabelegria 
e contará com a participação 
da presidente do Fundo Social 

de Mogi, Simone Margenet 
Cunha, da presidente da ONG 
Cabelegria, Mariana Robhran, 
bem como de uma voluntária 
do projeto, que já batalhou 
contra o câncer. 

meio dia).
Já no dia 15, será celebrado 

o chamado Dia D, em que os 

servidores da Prefeitura são 
convidados a vestir rosa e, 
assim, mostrarem o apoio e 

o engajamento à campanha. 
Registros dos profissionais 
apoiando a causa serão divul-
gados nos canais oficiais da 
Prefeitura e do Fundo Social. 

Além disso, o Fundo Social 
de Mogi das Cruzes já tem a 
disposição em sua sede laços 
cor de rosa, que podem ser 
retirados por servidores e utili-
zados como broches, também 
com o intuito de demonstrar 
apoio à causa. Quem quiser 
associar a retirada do laço a 
uma boa ação pode fazer a 
doação de pacotes de absor-
ventes, que serão destinados 
à campanha Tia Chica. 

Outra ação, que acontecerá 
de 18 a 22 de outubro, é uma 
exposição, que será montada 
no saguão do prédio-sede da 
Prefeitura. A mostra resulta 
da campanha fotográfica “Se 
Toque”, assinada pela jornalista 
e produtora Camila Francini 
e que aborda a importância 
do autoexame na detecção 
precoce do câncer de mama. 

Outra ação, programada 
para o dia 22, é o  Ritmo Rosa, 

mais um aulão promovido 
numa parceria entre o Fundo 
Social e a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, porém em 
maiores proporções. A edição 
será noturna, acontecerá na 
Avenida Cívica  e será pedido 
aos participantes a doação de 
leite em pó, que será distribuído 
para instituições sociais que 
atendem pessoas com câncer. 

No dia 26 de outubro, mais 
uma ação marcará o encerra-
mento da programação especial 
em alusão ao Outubro Rosa. 
A convite do Fundo Social, 
um grupo de cabeleireiros 
da cidade doará ao projeto 
Cabelegria o fruto de parte 
dos serviços que prestarem 
nesse dia. E os clientes que 
cortarem o cabelo com algum 
dos cabeleireiros envolvidos 
na iniciativa podem também 
doar as mechas resultantes ao 
banco de perucas da cidade. 

Mais informações sobre a 
programação do Outubro Rosa 
do Fundo Social podem ser 
obtidas por meio do telefone 
4798-5143. 

Exposição fotográfica acontecerá de 18 a 22 de outubro

Foto: Guilherme Silva

O banco de perucas do 
projeto Cabelegria de Mogi 
das Cruzes está instalado 
no piso térreo do prédio da 
Secretaria Municipal de Saúde 
e funciona às terças e quintas, 
sendo terça no período da 
tarde (13 às 16 horas) e quinta 
no período da manhã (9 ao 

Primeiro evento 
ocorre no dia 14 de 
outubro, será uma 
live, em parceria com 
a ONG Cabelegria.
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Câmara Técnica avança nas 
discussões de projetos e atividades
Foram discutidas a realização de eventos e atividades culturais regionais para a retomada gradativa do setor

CULTURA

Região- Membros da Câ-
mara Técnica de Cultura do  
Consórcio de Desenvolvimen-
to dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), realizou, 
na quarta-feira passada, a 6ª 
reunião ordinária realizada 
no município para debater 
projetos regionais de cultura. 
A reunião também contou 
com a presença de repre-
sentantes do Sesc de Mogi 
das Cruzes.

Na ocasião, os técnicos 
avançaram nas discussões e 
propostas dos quatro grupos 
de trabalho: Projetos, Legis-
lação, Estrutura e Patrimônio. 
Foram discutidas a realiza-
ção de eventos e atividades 
culturais regionais para a 
retomada gradativa do setor, 
promovendo a circulação de 
artistas entre os municípios, 
além da realização de ativi-
dades de capacitação técnica 
para as equipes.

Nossa Câmara Técnica 
está bem estruturada por 
meio do trabalho dos grupos 
e estamos avançando em 
questões importantes que 

6ª  reunião ordinária também contou com a presença de representantes do Sesc de Mogi das Cruzes

vão nortear os trabalhos dos 
municípios de forma regio-
nalizada, além de auxiliar nas 
ações individuais”, disse o 
coordenador Walmir Pinto.

Na oportunidade, os par-
ticipantes conheceram um 
pouco da história e cultura 

mogiana, iniciando a visitação 
na Igreja da Ordem Terceira 
do Carmo, passando por 
diversos pontos culturais, 
e finalizando na Praça Co-
ronel Benedito de Almeida, 
onde fica o marco zero do 
município.

“Aproveitamos esta in-
tegração dos municípios 
proposta pelo Condemat 
para mostrar um pouco do 
propósito da nossa gestão, 
que é resgatar a identidade e 
a memória cultural de Mogi 
das Cruzes e descentralizar 

a gestão cultural na cidade”, 
destacou a secretária de 
Cultura de Mogi das Cruzes, 
Kelen Chacon.

Também estiveram presentes 
os vereadores Malu Fernan-
des e Eduardo Ota, de Mogi 
das Cruzes, e o secretário 

executivo do CONDEMAT, 
Adriano Leite.

Sesc de Mogi das Cruzes
Durante a reunião, a ge-

rente da unidade, Denise 
Mariano, explicou que o 
Sesc de Mogi das Cruzes 
será aberto ao público em 
três fases, obedecendo os 
protocolos sanitários, sendo 
que até o final do ano estarão 
em funcionamento oficinas e 
atividades culturais, esportivas 
e ambientais para o público. 
Atualmente, o Sesc passa 
por reformulação na regio-
nalização de atendimento às 
cidades e até o final deste ano 
devem ser definidos quais 
municípios do Condemat 
estarão vinculados à unidade 
de Mogi das Cruzes.

Divulgação/Condemat

Mogi- Uma parceria entre 
a Prefeitura e o escritório 
regional do Sebrae reali-
za hoje a ação especial do 
Dia do Crédito, voltada a 
empreendedores formais e 
informais, além de produtores 
rurais da cidade. O evento 
acontecerá das 13 às 16 
horas, na sede do Sebrae, na 
avenida Francisco Ferreira 
Lopes, 345 – Vila Lavínia.

A programação do Dia 
do Crédito começa às 13 
horas, com a abertura do 
evento. Na sequência, os 
participantes assistirão à 
palestra “Faça do Crédito 
seu Aliado”, com orientações 
sobre o uso consciente dos 
recursos. A partir das 14 ho-
ras, será feita a apresentação 
de instituições financeiras e, 
às 15 horas, o atendimento 
individual aos empresários. 
A participação na ação é livre 
para os empreendedores. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
4723-4510.

Prefeitura participa 

do Dia do Crédito 

promovido pelo 

Sebrae

Hoje

Terceira Coroa do Divino 
ocorre de maneira presencial

Mogi- A Terceira Coroa do 
Divino será realizada amanhã, 
a partir das 15 horas, na Asso-
ciação Pró-Festa do Divino, no 
Mogilar. O padre João Paulo 
da Silva, orientador espiritual 
da festividade, irá conduzir a 
Coroa, ao lado de um grupo 
de rezadeiras.

A Coroa do Divino é pre-
sencial, seguindo todos os 
protocolos de segurança contra 
o  coronavírus (Covid-19). 
Haverá estacionamento gra-
tuito no Tiro de Guerra. Os 
que não puderem comparecer, 
podem acompanhar a reza por 
meio da página do Facebook 
( https://www.facebook.com/
festadodivinodemogidascruzes), 
onde será feita a transmissão 
online. 

“Divino Espírito Santo, fazei 
de mim um instrumento de 
vossa paz” é o lema da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes de 2022, 
que ocorrerá de 26 de maio 
a 5 de junho. Os festeiros 
são Ricardo Lima da Costa e 
Denise Rezende da Silva e os 

capitães de mastro Eduardo 
Ferreira Rego e Milena da 
Costa Freire Rego.

Nesta Coroa, ainda não 
haverá a realização do chá 
bingo, proposta que vem 
sendo estudada já há um 
tempo, conforme explicou 
o festeiro Ricardo: “Temos 
recebido muitos pedidos para 
que façamos o bingo, mas 
ainda sentimos que não é o 
momento, embora saibamos 
da importância da realização 
dele para a própria festa. O 
bingo é a receita inicial da 
Festa do Divino, para que 
possamos começar a realizar 
as ações que ela desenvolve, 
em especial com as instituições 
sociais que participam da 
quermesse. E por causa da 
pandemia, que não acabou, 
temos de organizar bem to-
das as nossas ações, sempre 
pensando na segurança dos 
devotos, voluntários e demais 
pessoas envolvidas na festa”, 
disse Ricardo, que adianta: 

“Mas estamos trabalhando para 
que o chá bingo retorne em 

novembro, na Quarta Coroa 
do Divino, no dia 13”. 

Almoço mineiro 
Os convites para o 1º Almo-

ço Mineiro em prol da Festa 
do Divino Espírito Santo de 
Mogi das Cruzes 2022 seguem 
sendo vendidos. O evento, 
agendado para o próximo dia 
24 (domingo), é o primeiro 
a ser realizado, desde que 
a pandemia da Covid-19 
começou, em março do ano 
passado. O valor do convite é 
R$ 30 e pode ser adquirido na 
Livraria Católica Dom Divino 
localizada na rua Doutor Paulo 
Frontin, 381, no Centro de 
Mogi das Cruzes. O pagamen-
to, na loja, pode ser feito em 
dinheiro ou PIX. . 

O Almoço Mineiro ocorrerá 
no sistema drive thru, na 
Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, na Vila Industrial, e ele 
deve ser retirado das 11 às 14 
horas. A Associação Pró-Festa 
do Divino está localizada na 
avenida Francisco Rodrigues 
Filho, 1.232, no Mogilar.

Festa do Divino 2022

Participantes 
conheceram um 
pouco da história e 
cultura da cidade de 
Mogi das Cruzes
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Atividades em escolas e creches da rede municipal comemoram o Dia das Crianças

Mogi- Festas a fantasia e do pijama, brincadeiras e muita alegria estão marcando as 

comemorações pelo Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, nas escolas e creches 

da rede municipal de ensino. Com a retomada gradual das atividades presenciais, a animação 

das crianças voltou às unidades escolares, que programaram, para esta semana e a próxima, 

atividades divertidas para celebrar a data.

Aumenta procura por consultas 
para detectar possível câncer
Procura pela especialidade no município apresentou queda durante fase mais aguda da pandemia de coronavírus

OUTUBRO ROSA

Mogi - A campanha do 
Outubro Rosa, voltada para 
a conscientização do câncer 
de mama e de outras doenças 
ligadas à saúde da mulher, tem 
um novo significado com o 
retorno das atividades após 
mais de um ano e meio de 
paralisação pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Segundo o médico especialista 
em oncologia Rafael Ricardo 
da Silva Miranda Zapata, 35 
anos, o serviço - que teve 
uma queda de frequência no 
ano de 2020 pelas medidas 
de combate à pandemia - 
vem tendo um aumento no 
número de consultas. “Não 
há como fazer uma medi-
da em porcentagem, mas é 

Live desta terça será transmitida por meio do Facebook do Centro Oncológico

nítida a busca por consultas 
com suspeita de tumores, ou 
acompanhamento que ficou 
atrasado pela pandemia e a 
suspensão de exames eletivos”, 
explicou.

A volta pela procura para o 
setor especializado, também 
representou um novo caso: o 
aumento dos quadros positivos 
em estágios mais avançados. 

“Casos que poderiam ter sido 
detectados mais cedo com 
um exame de mamografia ou 
ultrassom, em seus estágios 
iniciais, podem ter uma taxa 
de cura de até 80%, mas 
estes números reduzem com 
a detecção tardia”, explicou 
o médico.

Zapata reforçou que a pre-
venção não pode ser uma 
necessidade apenas nos casos 

femininos em virtude do Ou-
tubro Rosa, mas também para 
os homens, como no câncer 
de próstata. “Todos devem 
começar a tomar cuidado, 

principalmente a partir dos 
40 anos, com os primeiros 
exames para o diagnóstico 
precoce de possível casos de 
tumores malignos”, apontou.

Por isso, Zapata elogiou a 
importância da programação 
desenvolvida pelo Centro On-
cológico de Mogi das Cruzes, 
que disponibiliza ao longo 

do mês de outubro palestras, 
oficinas e ações voltadas à 
população feminina para a 
detecção de câncer de mama, 
de colo de útero e de intestino. 

“Esta escala de eventos dispo-
nível gratuitamente desperta 
a necessidade de se cuidar”, 
apontou.

O oncologista ressaltou 
que o Centro Oncológico, 
embora esteja direcionado ao 
atendimento por convênios e 
atendimento particular, está 
aberto para a busca espontâ-
nea de pessoas que buscam o 
primeiro atendimento. “Para a 
rede pública de saúde, a porta 
de entrada sempre é o posto 
de saúde, com a primeira 
consulta, que gera o encami-
nhamento para o especialista 
em oncologia”, concluiu. 

André Diniz
Ney Sarmento/PMMC

Apesar de oscilação, ocupação 
de leitos Covid segue baixa

Região - A taxa de ocupação 
de leitos Covid em seis das 
dez cidades do Alto Tietê 
sofreram algumas oscilações 
para mais ou para menos.

A Prefeitura de Mogi das 
Cruzes informou no final 
da tarde de ontem que o 
município contava com 42 
dos 320 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
com pacientes, represen-
tando 13,1%, e 48 de 962 
leitos de Enfermaria com 
internados pela Covid-19 
(5%). O município teve 
uma queda na ocupação de 
leitos em relação à semana 
passada, quando tinha 16,3% 
na UTI e 6,2% na ala de 
Enfermaria.

Segundo a Secretaria de 
Saúde de Suzano, a taxa 
de ocupação de leitos de 
Enfermaria e de ala semi-

-intensiva para tratamento 
de pacientes com Covid-19 
é de 6,45%, com dois dos 
31 leitos disponíveis. Na 
semana passada, o número 

Interação

era de um paciente (3,22%).
Em nota, Itaquaquecetuba 

informou que “não há leitos 
ocupados por pacientes com 
Covid-19 ou suspeita”. Na 
semana passada, a cidade 
estava com apenas um leito 
de Enfermaria com paciente 
com a doença.

A cidade de Guararema, 
que vinha apresentando 
ocupação zero de leitos pelo 
novo coronavírus, registrou 
ontem quatro leitos com 
pacientes, representando 
taxa de 36%. O município 
não conta com leitos de UTI.

Semelhante aos dados da 
semana passada, a Prefeitura 
de Poá informou que nenhum 
dos leitos de Enfermaria ou 
de emergência encontra-se 
ocupado na Unidade de 
Pronto Atendimento Dr. 
Guido Guida.

A Secretaria de Saúde de 
Santa Isabel informou, por 
meio de nota, que quatro 
dos cinco leitos do setor de 
Enfermaria estão ocupados, 

representando taxa de 80%. 
Já no setor de UTI, a taxa é 
de 44,4%, com quatro de 
nove vagas no total. 

Hospitais estaduais
A Secretaria de Estado 

da Saúde informou que o 
Hospital Santa Marcelina de 
Itaquá segue com 10% dos 
leitos de UTI ocupados (1 
de 10) e 20% os leitos de 
Enfermaria (2 de 10).

O Hospital Dr. Arnaldo 
Pezzuti, no distrito de Jun-
diapeba em Mogi, está com 
30% dos leitos de UTI (10 
de 30) e 50% dos leitos de 
Enfermaria (15 de 30) ocu-
pados. Na semana passada, 
ambos os setores estavam 
com 36,66% (11 de 30).

O Hospital Auxiliar de 
Suzano, que no final da 
última semana estava com 
mais de cinco pacientes de 
um total de 20 leitos, (cerca 
de 27%), teve uma ligeira 
queda na ocupação, com 
23,53%. (A.D.)

Mogi abre agendamentos para 
vacinação contra a Covid-19

Mogi- A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde abre hoje, 
às 16 horas, novas vagas de 
agendamento online para 
aplicação de segundas doses 
de Pfizer e AstraZeneca no 
www.cliquevacina.com.br 
.  A segunda dose da Pfizer 
será aplicada em pessoas que 
tomaram a primeira dose do 
mesmo imunizante até o dia 
18 de agosto e que tomaram 
AstraZeneca até 21/7. Já a 
AstraZeneca será destinada 
exclusivamente para quem 
tomou a primeira dose do 
mesmo fabricante até o dia 
22 de julho. 

Quem estiver com algu-
ma dose contra a Covid-19 
pendente deve consultar o 
sistema, onde novas vagas 
são liberadas periodicamente. 
Ontem, por exemplo, além 
das segundas e terceiras doses 
que já estavam previamente 
programadas, a Secretaria 
Municipal de Saúde liberou 
novas vagas de primeira dose 
para adolescentes de 12 a 

Online

17 anos. 
Mogi das Cruzes já aplicou 

um total de 597.623 doses, 
das quais 336.689 primeiras 
doses; 246.369 segundas 
doses; 10.074 doses únicas 
e 4.491 terceiras doses. Até o 
momento, as terceiras doses 
estão sendo aplicadas somente 
em idosos de 60 anos ou mais 
que completaram a imuni-
zação há seis meses, mas o 
atendimento será ampliado 
para profissionais da saúde.

3ª Dose
A chefe da Divisão de Vi-

gilância Epidemiológica Mu-
nicipal, Lilian Peres Mendes, 
ministrou uma capacitação 
para representantes de hos-
pitais, unidades de Pronto 
Atendimentos e instituições 
de longa permanência para 
aplicação da terceira dose. 
O objetivo foi explicar sobre 
aplicação e manejo do imuni-
zante Pfizer, disponibilizado 
para esse grupo. 

Foram repassadas informações 

sobre diluição da vacina, a 
dosagem, características de 
agulhas e seringas específicas 
da Pfizer, além de ressaltar 
a importância de respeitar 
os prazos de aplicação. Na 
sequência, as unidades pode-
rão programar a retirada dos 
imunizantes para vacinação 
dos profissionais em seus 
locais de trabalho.

Mortes
A região do Consórcio de 

Desenvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê (Condemat) teve 
o registro de cinco óbitos por 
coronavírus no município de 
Itaquaquecetuba. Apesar de 
o registro ter sido feito hoje, 
de acordo com a Vigilância 
Epidemiológica do municí-
pio, os óbitos ocorreram em 
datas anteriores e estavam 
represados no sistema. O total 
de mortes em decorrência 
da pandemia na região é de 
5.498, já o número de pes-
soas que foram infectadas é 
de 132.965.
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IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA - FILIAL  MOGI DAS CRUZES/SP 
CNPJ 61.327.904/0044-50 / NIRE 35.906.129.060 

REGULAMENTO INTERNO, TARIFA REMUNERATÓRIA, MEMORIAL DESCRITIVO -  Armazém Geral 
REGULAMENTO INTERNO - A sociedade empresária limitada, IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA (Filial), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.906.129.060, inscrita no CNPJ sob o nº 61.327.904/0044-50, localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado 
de São Paulo, Rua David Bobrow, nº. 510, Galpão B2 (parte), Vila São Francisco, CEP 08735-275, Estabelece 
as normas que regerão sua atividade de armazenamento de mercadorias da seguinte forma: Artigo 1º - Serão 
recebidos em depósito, massa corrida pva e acrílica e massas para texturas, nacionais e/ou nacionalizadas, dos 
tipos utilizados, na construção civil, para corrigir, nivelar, tampar fissuras, tampar furos, tampar rachaduras, 
corrigir deformidades em paredes, tetos, vasos, esculturas, dentre outros, não sujeitas a controle especial e não 
perigosos, acondicionados em latas de 0,900 litros e 19 litros, as quais não possuem natureza agropecuária. 
Parágrafo único – Serviços acessórios serão executados, desde que possíveis, e não contrários às disposições 
legais. Artigo 2º - A relação comercial entre o depositário e o depositante será definida no contrato próprio, cujas 
cláusulas serão fixadas por livre acordo entre as partes, e que conterá, obrigatoriamente, o objeto, o prazo de 
armazenagem, o preço e a forma de remuneração pelos serviços prestados, os direitos e as obrigações do 
depositante e do depositário, a capacidade de expedição e as condições de compensação financeira por 
diferença de qualidade e quantidade do produto objeto do depósito. Artigo 3º - A juízo da direção, as mercadorias 
poderão ser recusadas nos seguintes casos: I – quando não houver espaço suficiente para seu armazenamento; 
e II – se, em virtude das condições que elas se acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas. III - 
mercadorias de fácil deterioração; IV-  mercadorias desacompanhadas da documentação fiscal exigida pela 
legislação em vigor; e, V - mercadorias cuja armazenagem não seja tolerada pelo presente regulamento. Artigo 
4º - A responsabilidade pelas mercadorias cessará nos casos de alterações de qualidade provenientes da 
natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior. Artigo 5º - Os depósitos de mercadorias 
deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu procurador ou do preposto e será dirigida à empresa, que 
emitirá o documento especial (denominado recibo de depósito), contendo quantidade, especificação, 
classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 6º - As indenizações prescreverão em 
3 (três) meses, contados da data em que as mercadorias foram ou deveriam ser entregues, serão calculados 
pelo preço das mercadorias em bom estado. Artigo 7º - O inadimplemento de pagamento de armazenagem 
acarretará vencimento antecipado do prazo de depósito, com adoção do procedimento previsto no artigo 10 e 
parágrafos do Decreto n.º 1.102/1903. Condições Gerais – Os seguros e as emissões de warrants serão regidos 
pelas disposições do Decreto n.º 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o honorário de 
funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe 
comercial, desde que não contrários à legislação vigente. Mogi das Cruzes/SP, 07 de abril de 2021. IMERYS DO 
BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA. João Henrique Scaloppe Diretor, Wilson Alves da 
Silva Junior Diretor. TARIFA REMUNERATÓRIA - A presente Tarifa Remuneratória será aplicada para a (filial) 
da Empresa IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA, registrada perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.906.129.060, inscrita no CNPJ sob o nº 61.327.904/0044-50, 
localizada na cidade de Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Rua David Bobrow, nº. 510, Galpão 
B2 (parte), Vila São Francisco, CEP 08735-275. Tarifas de Armazenagem, Armazenagem: Período de 30 dias 
por palete: R$ 30,00 (trinta reais), Movimentação Interna: Carga por palete: R$ 10,00 (dez reais), Descarga por 
palete: R$ 10,00 (dez reais), Seguro ad-valorem mensal: 0,2% sobre o valor da NF, As tarifas serão publicadas 

sempre que forem reajustadas. Mogi das Cruzes, 07 de abril de 2021. IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE 
EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA. João Henrique Scaloppe Diretor, Wilson Alves da Silva Junior Diretor. 
MEMORIAL DESCRITIVO – IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA (Filial), 
sociedade empresária limitada, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35.906.129.060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.327.904/0044-50, localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo, Rua David Bobrow, nº. 510, Galpão B2 (parte), Vila São Francisco, CEP 08735-275, neste 
ato representada por seus administradores João Henrique Scaloppe, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
portador da cédula de identidade RG nº 2.525.942-6 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.623.658-65, e 
Wilson Alves da Silva Junior, casado, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.289.345 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.644.398-90, ambos com endereço profissional na Avenida Carlos 
Grimaldi, nº 1.701, Edifício Galleria Corporate, Conjunto 2B, Sala 01, na Cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo, CEP: 13091-908. CAPITAL SOCIAL DA MATRIZ: 427.263.354,00 (quatrocentos e vinte e sete milhões, 
duzentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional. CAPITAL SOCIAL DA FILIAL: Não há capital destacado para a filial. 
CARACTERÍSTICAS DO LOCAL: Acesso pela Rotatória David Bobrow, Coordenadas Geograficas : 23k 
374832.50 m E 739687.10m S Elev. 740. CAPACIDADE: A área para armazenamento de 4.488 m² (quatro mil 
quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados) e 31.416 m³ (trinta e um mil quatrocentos e dezesseis metros 
cúbicos). Estrutura de alvenaria, piso regular, porta de acesso e paredes pintadas. COMODIDADE: A unidade 
armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com 
condições de uso imediato. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas de armazém, consoante a 
quantidade e a natureza das mercadorias, bem como os serviços propostos no regulamento interno e aprovados 
pelo profissional no laudo técnico. COMBATE A INCÊNDIO: O armazém possui um sistema de combate a 
incêndio o qual é composto por:- Extintores:  - 15 de Água Pressurizada 2ª -  17 Pó quimico seco 20B -  01 CO2 
5B. - Hidrantes: Isento conforme Iten E 1.1 da IT-22/2019. NATUREZA E DESCRIMINAÇÃO DAS 
MERCADORIAS: Serão recebidos em depósito, massa corrida pva e acrílica e massas para texturas, nacionais 
e/ou nacionalizadas, dos tipos utilizados, na construção civil, para corrigir, nivelar, tampar fissuras, tampar furos, 
tampar rachaduras, corrigir deformidades em paredes, tetos, vasos, esculturas, dentre outros, não sujeitas a 
controle especial e não perigosos, acondicionados em latas de 0,900 litros e 19 litros, as quais não possuem 
natureza agropecuária. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CONFORME O TIPO 
DE ARMAZENAMENTO: 03 empilhadeiras a gás GLP para 2.500 kg de carga com torre de 4 metros de altura. 
02 empilhadeiras a gás GLP para 3.500 kg de carga com torre de 6,5 metros de altura. 120 posições porta paletes 
com altura de 5,5 metros cada. 04 paleteiras hidráulicos manuais para 2.200kg de carga.  OPERAÇÕES E 
SERVIÇOS A QUE SE PROPÕE: Armazenagem, guarda e conservação de mercadorias, carga e descarga de 
mercadorias. Mogi das Cruzes/SP, 07 de abril de 2021. IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE 
MINÉRIOS LTDA. João Henrique Scaloppe Diretor, Wilson Alves da Silva Junior Diretor                                            
 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
                             DE BIRITIBA MIRIM/SP - BIRITIBA PREV

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, LICENÇA DE USO DE
SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA

           CONTRATADA:    CASP VALE – CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS LTDA EPP
            VALOR: R$ 4.190,00 MENSAIS
            PRAZO: 12 MESES
            ASSINATURA: 01/10/2021
            CARTA CONVITE: 001/2021

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Serviços Urbanos, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”: 
EDITAL Nº 114/2021 - PROCESSO Nº 18.979/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO 
COM ESPESSURA DE ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 15 KM, 
A SEREM REALIZADOS EM VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS)
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” serão recebidos e abertos no 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços (1º andar do Edifício-Sede da Prefeitura), às 
09:00 horas do dia 26 de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 
para download no site da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao).

Mogi das Cruzes, em 08 de outubro de 2021.
CAMILA CRISTINA DE SOUZA - Secretária Municipal de Serviços Urbanos__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social, 
torna público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 167/2021 - PROCESSO Nº 26.226/2021 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 09:00 horas do dia 25 
de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 07 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO COM ITENS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS MICRO EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária de Assistência Social, torna público 
que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 159/2021 - PROCESSO Nº 25.754/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE ARTESANATO.
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 26 
de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 07 de outubro de 2021.
CELESTE XAVIER GOMES - Secretária de Assistência Social __________________________________________________________________________

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA Nº 007/21 - PROCESSO Nº 24.488/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO (SEDE E DISTRITOS).
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que em face da necessidade 
de alterações no Edital, fica adiada “sine die” a entrega dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e 
“PROPOSTA”, cuja data estava marcada para o dia 05 de novembro de 2021, até às 9 horas.

MOGI DAS CRUZES, em 07 de outubro de 2021.
LEILA ALCÂNTARA GALVÃO - Secretária Municipal de Obras__________________________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO 
O MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, por intermédio da Secretária Municipal de Saúde, torna 
público que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”: 
EDITAL Nº 158/2021 - PROCESSO Nº 23.039/2021 e AP.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS
As propostas serão abertas em sessão pública que ocorrerá exclusivamente em ambiente 
eletrônico, na internet, no endereço: http://www.licitacoes-e.com.br, às 14:00 horas do dia 25 
de outubro de 2021. O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site 
da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br/licitacao) e no referido endereço (licitações-e).

Mogi das Cruzes, em 07 de outubro de 2021.
ANDREIA GOMES VITAL GODOI - Secretária Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
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